
HALÁLOZÁS
Nagy Lászlódé szül. Háncsok 

Erzsébet volt Legfőbb Ügyészségi 
adm inisztrátor m eghalt. V égaka
ra tának  m egfelelően, ham vait a 
Rákoskeresztúri tem ető 53-as szó
róparce llá jában  örök nyugalomra 
helyeztettem . Unokaöccse: H án
csok Zoltán.

A gyászoló család  mély fá jd a 
lommal tuda tja , hogy Pap István 
honvéd őrnagy 1990. augusztus 
28-án, 72 éves korában, hosszan 
tartó, súlyos betegség  következté
ben elhunyt. Temetése 1990. szep
tem ber 14-én fél kettőkor lesz az 
Ú jpest Megyeri úti tem etőben. A 
gyászoló c sa lád . (674/1)

A gyászoló csa lád  mély fá jd a 
lommal tu d a tja  az elvtársakkal, 
barátokkal és tisztelőivel, hogy 
Práth Károlyné 1990. szeptem ber 
3-án, 78 éves korában, súlyos be
tegség  következtében elhunyt. Te
m etése 1990. szeptem ber 13-án 
csütörtökön 11.30 órakor lesz a Rá
koskeresztúri új köztemetőben. 
(884/1)

H irde tési sz o lg á lta tá su n k  
P esten  és B udán  I

A lapunkban közölni kívánt hirdetéséi 
feladhatja:

PESTEN, a VIII., Blaha Lujza tér 3., 
DUDÁN, a XI., Bertalan Lajos u. 26. sz. 

alatt (Bartók Béla út sarok)._____

ÁLLÁS
ÜGYES karosszérialakatost alkalmaznék a 
Zirzen lanka utcában. Telefon: 115-8979.

OKTATÁS
MAGYAR nyelvtant, helyesírást tanít, 
korrepetál szaktanár a Keletinél. 142-5632. 
HÁZHOZ megyek alsótagozatosokat taní
tani. Nagy gyakorlatú pedagógus. 136- 
3692.

ORVOSTUDOMÁNYI egyetemi felvételi 
vizsgára biológiából, fizikából felkészítést 
vállal egyetemi oktató és mérnök tanár. 
182-1807 vagy 176-1663. 
ló  tanuló hetedikes fiamhoz és ötödikes 
lányomhoz iskolai tantárgyakból és né
met-. angolnyelvoktatásra naponta házhoz 
járó pedagógust vagy pedagógusokat ke
resek, hosszú távra. Szombat, vasárnap 
kivételével. „Leinformálható házitanítók 
NSZ 9050” jeligére a kiadóba.

ELEKTRONIKA.
MÉG garanciális Videoton TS 4317 szí
nes tévé eladó. Tel.: 121-2785 (este).

JÁRMŰ
VW-MIKROBUSZ 8 plusz 1 személyes, dí
zel, 59 LE, 3 és fél éves, narancssárga 
színű, eladó. Érdeklődni: Bp., Dohány u. 
66. 1077. Telefon: 122-2478, Jakab. (107/3) 
ÜJ FEKETE metáll 250 D TURBÓ Mer
cedes eladó. Telefon 18—20 óra között: 
(52)-32-421. (265/2)
LADA 1300 S 2,5 éves, vizsgáztatott, ho
mokszínű, 15 000 km-t futott, garázsban 
tartott, új állapotban, extrákkal együtt 
305 000 Ft-ért eladó. Tel.: 16-31-144.
(433/1)
0 KM-ES négyütemű Wartburg Standard 
VW motorral azonnal eladó. Ára: 300 000 
Ft. Tel.: 111-8861. (821/1)
SÁRGA Polski Fiat 126-os, 5000 km-t fu
tott, eladó: 164-8668. (205/2)

MCASCO
SKODA 120 L, GLS, PZ rendszámmal el
adó. Érdeklődni 18 órától a 121-7383-as 
telefonon.
BABETTA, 1 éves, 400 km-rel eladó. Te
lefon: 134-4690.
ÖTSEBESSÉGES, 1500-as, gyári új nyu
gati Lada eladó. Telefon: 176-2042. 
KERESÜNK filmforgatáshoz használható 
Pobedát, Moszkvics 402, valamint 1940— 
1955 között gyártott nyugati típusú sze
mélygépkocsikat, tehergépkocsikat, motor- 
kerékpárokat. Jelentkezés munkanapokon 
9—15 óráig a 133-5750/196 telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Csepel Autógyár
felsőfokú végzettségű, fiatal

pénzügyi szakembert 
keres

fejlesztési elképzeléseinek pénzügyi előkészítéséhez. 
Feladat: az aktuális feljesztések legkedvezőbb pénzügyi 

^forrásaira vonatkozó javaslatok kidolgozása, pénzintézetek
kel, hazai és külföldi befektetőkkel folytatott tárgyaláso
kon szakértői közreműködés.
A műszaki igazgató közvetlen munkatársaként végzi fel
adatá t,  szakértői vagy tanácsadói munkakörben. 
Alkalmazási feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség, az 
angol vagy a német legalább középfokú ismerete. 
Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban, Süki Józsefnél, 
a személyzeti, oktatási és szociális főosztály főosztályve
zetőjénél, telefon: 158-4336 vagy (26)-66-513, levélcím:
Szigetszentmiklós, Pf.: 38. 2311.

A Csepel Autógyár
üzemfenntartó gyáregysége

pályázátot hirdet 
műszaki vezetői 
munkakör betöltésére

Feladat: a  vállalat szigetszentmiklósi törzstelepének üzem
viteli, fenntartási és közmű-ellátási feladatainak szakmai 
irányítása. A vállalat á talakulása során a gépjavító, fel
újító és célgépgyártó üzletág tá rsasággá alakítása van terv
be véve, külföldi partnerek bevonásával, és a társaság ve
zetésében a műszaki vezető szerepet kaphat.

Alkalmazási feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség, tíz
évi üzemviteli és legalább ötévi vezetői gyakorlat, az a n 
gol vagy a német nyelv középfokú ismerete.
Előny a 45 évnél fiatalabb életkor!

Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban, Süki Józsefnél, 
a személyzeti, oktatási és szociális főosztály főosztályve
zetőjénél, telefon: 158-4336 vagy (26)-66-513, levélcím: 
Szigetszentmiklós, Pf,: 38. 2311.

GÉP

GATTER—500 fű ré szg ép e t 
h a sz n á lta n ,

d e  üzem képes á l la p o tb a n  
v ásá ro ln án k .

Dózsa Mgtsz.,
Felsőtárkány, 3324._______

SZOLGÁLTATÁS

Á rjegyzékek k észítésé t 
vállaljuk!

Kereskedik?
Akkor önnek naprakész árinformációra 

van szüksége.
Forduljon hozzánk bizalommal.

Üj, használt, hulladék vagy csökkent 
értékű vas-, színesfém-, papír- 

és üvegtermékek esetében mi segítünk. 
Saját vállalatánál a dolgozóinak értékesít? 

Kérje tranzit árjegyzékünket. 
Okleveles árszakértő vezetésével 

árcsoportunk az önök rendelkezésére áll. 
Árjegyzékek vásárolhatók, 

megrendelhetők.

C ím ünk:
B u d a p e s t (XIII. kér.), 

Rajk László u. 32. 1136. 
T elefon: 149-7128.

TETŐFEDŐ, bádogos es ic tUtMUV twtwbJ 
munkákat vállal lelkiismeretes mesterem
ber. 133-6808.
CSEMPÉZÉST és padlóburkolást, garan
ciával, javítást is vállalok. Tel.: 160-1758. 
FESTÉST, mázolást, tapétázást, minőségi 
kivitelben vállalok. 178-3858.
VIZ-, gáz-, fűtésszerelést, burkolást, kő
művesmunkát vállalunk. Telefon: 178-
3858.
C1PÖJAVÍTÓK! Fémsarok, 10— 15-ig sár
ga, fekete színben, 6 Ft/db. Kérésre min
tát küldök, utánvétellel. Ludovics Béla. 
Sümeg, Simon I. u. 35. 8330. 
ÉPÜLETBONTÁS, földmuftka, terepren
dezés, termőföld-, homok-, sittszállítás. 
251-9855. (873/1)

VEGYES
ELTARTÁSI szerződésre keresünk nagy
mamát vagy nagypapát két kiskorú leány- 
gyermekünkhöz. Dunántúli gyógyfürdős 
községbe kéne költözni Nagyi. Nagyszü
lőket hiányoló fiatal szülők. „Nyugodt 
öregség 123 582” jeligére a Felszabadulás 
téri hirdetőbe.
AMERIKAI felsőfokú tanulási lehetősé
gek! Információs irodák, támogató ala
pítványok, címét, tájékoztatót küldök, 
400 Ft ellenében. „Chelsea” , Békéscsaba, 
Hunyadi tér 6—8.
UKRAJNA típusú pianínó eladó. Telefon 
este 20 óra után: 116-9955. (110/2) 
TÖRZSKÖNYVEZETT, most négyhetes 
németjuhász szukakölykök, kitűnő szü
lőktől, eladók. Balázs László, Bag, Rózsa 
utca 12. 2191. (110/2)

M A G Á N V Á L L A L K O Z Ó K
V A G Y O N B IZ T O S ÍT Á S A

ELADÓ 1 db magas nyomású Sterimó, 1
db hegesztőapparát, magas nyomású, 1 db 
2 kg-os dissousgáz, 1 db 3,5 köbméteres 
oxigénpalack, EF-es új OLTCIT személy- 
gépkocsi, 1 db olajégő Tisszen 10-es. Érd.: 
Tiszaföldvár, ó  Nagy B. út 5. Telefon: 
269.
BILLENŐ garázsajtók, lépcsők, ollósrá* 
csők. Épületlakatos-munkák. Kiing Sán
dor, Bp. X., Pesti Gábor u. 43. 164-2895. 
BELVÁROSI, nagyméretű, luxuskivitelű 
Szuterén üzlethelyiségünk egy részét bér
be adnánk. Telefon: 192-6013 vagy 142- 
6013.
KERESÜNK filmforgatáshoz kölcsönzésre 
vagy megvételre régi típusú telefonkészü
lékeket. Jelentkezés munkanapokon 9—15 
óráig a 133-5750/196 telefonszámon.

LAKÁS

S J  O T T H O N ,  
K  B IZ T O S ÍT Á S

(  ALBÉRLET
FIATAL értelmiségi külön bejáratú albér
letet keres, fürdőszoba-használattal. „Ok
tóbertől NSZ 7776” jeligére a kiadóba.

INGATLAN
BUDÁN, Budakeszi környékén télen is 
lakható víkendházat vennék. Vízzel, vil
lannyal előnyben. Telefon: 115-89791 
CELLDÖMÖLKÖN, Vas megyében, 70 
nm-es, tehermentes, kertes társasházi la
kás eladó. Huszár, Akácfa u. 13. 
SIÓFOKON újonnan épült, összkomfor
tos, modern, 2 szintes plusz tetőtér-beépí
téssel, garázzsal ingatlan, konyhakerttel, 
igényesnek eladó. Üdültetésre is alkalmas. 
Cím: Aradics Antal, Siófok, Küszhegyi u. 
7/C. 8600. Tel.: 84-12-311, Aradics. (115/2) 
DUNA-PARTHOZ közeli nyaralónkat 
(2 200 000) fővárosi lakásra cseréljük vagy 
eladjuk: 120-1039. (563/1)
AZONNAL beköltözhető kertes családi 
ház, kétszobás, összkomfortos, gázfűtéses, 
Rákoshegyen, készpénzért eladó. Érdek
lődni: 183-5475, 115-1959.
HÉVIZÉN a tóhoz közel eladó új két
szintes, nyolcszobás ház. Teljes komfort, 
gázfűtés, garázs. Bármilyen célra alkal
mas. Telefon: 13-233, egész nap.
800 NM-ES vízparti telek eladó, Mező
túr mellett, kiváló fürdési, horgászási, 
csónakázási lehetőséggel. Érdeklődni: Bé
késcsaba, Kárász u. 6/B. 
CSILLAGHEGYEN ikerház építéséhez 
társat keresek. Víz, villany, gáz van. Pin
ceszint épülőben. 180-7612, 17 után.

ÜDÜLŐ
A VELENCEI-TÓ északi részén hegyol
dalban (Sukoró) 42 nm alapterületű, „Do
minó” típusú, összkomfortos, téliesített, 
panorámás nyaraló (alatta présház, boro
zó, borospince), 320 négyszögöl telekkel 
(pihenőpark, szőlő, gyümölcsfa) saját és 
központi vízrendszerrel, minden követel
ményt kielégítő villanyhálózattal, igényes
nek eladó. Irányár: 2,8 millió Ft. Érdek
lődni: Székesfehérvár, Kovács Sándor út 
3. II. 3. Telefon: 22/14-797.
AGÁRDI, üdülőövezeti, 2 szobás üdülő- 
használati jog, 2x2 hetes eladó. Érdek
lődni lehet este a 168-7400-as telefonszá
mon.

Ausztriai
szállítási vállalat
budapesti telephelyre
üzletvezetőt
keres.
Németül tudók előnyben!- 
Átlagon felüli fizetési

A jelentkezéseket, ,,Ca- 
mion" jeligére, a Felsza
badulás téri hirdetőbe 
küldjék el.

K Ö Z L E MÉ N Y E K
N yaraiig  a MISSIO TOURSZ- 

SZAL az utószezonban: Olaszor
szágban, Jesolóban szept. 7-től 
9 nap; Görögországban, Athén  
m ellett a tengerparton szept. 14- 
től 9 nap. Ezenkívül olasz és gö 
rög apartmanok rendkívüli ked
vezm énnyel! VELENCE SZU
PER! A MISSIO TOURSSZAL 3 
nap utazással együtt a csodála
tos városba 10 százalék kedvez
m énnyel 1500 helyett 1350 Ft. 
TRINK TRINK . . . Igyon és m u
lasson a MISSIO TOURSSZAL 
M ünchenben a sörfesztiválon. 
Csak 1490 Ft plusz egy pohár 
aörl Jelentkezés: MISSIO TOURS 
Utazási Iroda, Bp. VIII., Rákóczi 
út 53. Tel.: 133-8733, 130-8023.

HA NEM HISZ A SZEMÉNEK, 
HIGGYEN A ZSEBÉNEK! Szu
per olcsón luxusbusszal Isztam 
bulba (WC, videó, légkond icio
nálás), 6 nap, 3 éjszaka 5900 h e
lyett csak nálunk 5 százalékos 
kedvezm ény szeptem ber 26-tól. 
Jelen tkezés: MISSIO TOURS
Utazási Iroda, Bp., Rákóczi út 
53. Tel.: 133-8723, 120-8023.

K ézm űves tanfolyam ok a Mo
tolla Stúdióban! Szövés, bőrm ű
vesség. kosárfonás, nem ezelés, 
ékszerkészítés, m aszk- és báb
k észítés- Jelentkezés: szeptem 
ber 3—14-ig, hétköznap 16—18 
óráig az A lm ássy téri szabadidő  
központban, Bp. VII., A lm ássy  
tér 6. T elefon: 142-1567, 142-
4144.

C szótanfolyam  indul szeptem 
ber 15-től, óvodás kortól kezdő  
és haladó szinten, hétvégi és 
hét közbeni időpontokban a 
T étényi úti m eleg vizű. uszodá
ban. Beiratkozás szeptem ber 12 
-1 3 -á n , 14—18 óráig, BUDAI XI 
SE, XI., Hadak útja 6. Tel.: 182- 
3775.

LINGVARIUM (Deák tér, La
jos utca, Bimbó ú t ) : hétközi és 
szombati angol, ném et kezdőtől 
vlzsgaelőkészítőlg. 60 óra 4200 Ft. 
Beiratkozás: Lajos u. 1., szept. 
10—14., du. 4—7.

LEVELEZŐ NYELVOKTATÁS I 
ANGOL, NEMET kezdő, újrakez
dő és középhaladó levelező  
nyelvtanfolyam ot szervez (hang
anyaggal) a p a n o b Am a  
NYELVSTÚDIÓ. A tanfolyam  dí
ja 2900 Ft. K onzultációs lehető
ség. Kérje részletes tájékoztatón
kat. Cím ünk: Debrecen, Jerikó  
u. 15 4032.

LÁTOGASSA A JÓZSEF AT
TILA SZABADEGYETEMÉT az 
1990/91. tanévben! Társadalom tu
dom ány, irodalom , nyelvészet, 
m űvészettörténet, term észettudo
m ány, technika, speciá lis k ollé
gium ok, egyetem i előkészítők, 
titkárnőképző, nyugdíjas tago
zat, ügyin tézés — ügyvite l, d iák
tagozat. BEIRATKOZÁS: szep
tember 10-től 21-ig, 15—18 óráig 
m unkanapokon (szom bat k ivéte
lével) a szabadegyetem  titkársá
gán, Budapest VIII., M úzeum ut
ca 7., te lefon : 138-4087.

A THALIA SZÍNHÁZ jeg y 
pénztára szeptem ber 17-én du, 1 
órától a kedves közönség ren
delkezésére áll. Jegyek  már az 
októberi előadásokra is kapha
tók. T elefon: 112-4230, 131-0500.
(850/1)

MEGNYÍLT az EDUSCHO KÁ
VÉZÓ UDVAR a Terézvárosban. 
K ellem es környezetben . 17 féle 
Eduscho kávékészítm ény, külön
leges italválaszték várja vendé
geinket, naponta 14—22 óráig. 
A szta lfog la lás: a 132-3175-ös tele
fonon. Cím: KSZSZ M űvelődési 
Központ, Bp. VI., Eötvös u. 25/A. 
(854/2)

A MÁV Hídépítési Főnökség  
605 108-tól 605 125-ig terjedő sor
szám ú elszám olási utalványai is 
m eretlen körülm ények között el
vesztek, Felhasználásuk érvén y
telen. (856/3)

ANGOL és ném et gyerm ek  
nyelvtanfolyam ok indulnak
szom bat délelőttönként. Érdek
lődni lehet a i42-9326-os és a 122- 
800l-es telefonszám on. (859/2)

ANGOL-, ném et-, francia-, 
orosznyelv-tanfolyam okat és sza
básvarrás tanfolyam ot indít ok
tóber 1-jével a Székely  Kft. Ér
deklődni a 111-5215 és 132-7950/22 
lehet. Cím: Budapest VI., Szé
k ely  B. u. 11. fszt. 5. (864/2)

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI 
FŐISKOLA önköltséges felvételi 
előkészítő tanfolyam ot indít 
1990. szept. 29-től 8 hónapon át, 
szom bati napokon. Jelentkezni 
lehet levélben  1990. szept. 15-ig 
az alábbiakra; szakm ai: 4500 Ft, 
rajz: 3300 Ft, m intázás: 3300 Ft, 
m indhárom  együtt: 9950 Ft. Cím: 
Budapest, Zugligeti ú t 11—25. 
1121.

K iscsoportos, beszédcentrlkui 
angol-, ném et-, olasz-, francla- 
és spanyolnyelv-tanfolyam ok
szeptem ber 17-től a  BELVÁROSI 
NYELVISKOLÁBAN. Vállalati és 
gyerm ekcsoportokat is  szerve
zünk. Tandíj: 4700 Ft. (16 hét, 
heti 2x2 óra vagy 1x4 óra.) Be
iratkozás : szeptem ber 14-ig, 15— 
19 óra között. V., Veres Pálné u.
26. II. 13. T elefon: 118-8639.

AZ EURÓPAI NYELVEK STÚ
DIÓJA 6—10 fős KISCSOPOR
TOKNAK beszédcentrikus angol- 
és ném etnyelv-tanfolyam okat 
indít szeptem bertől feb ru árig: 
kezdőtől a felsőfokú  n yelvvizsga
előkészítőig sok tudásszinten és 
m inden napszakban, heti 2x 2 
(szom baton 1x4) órában. Az órák 
55 percesek. BEIRATKOZÁS és 
tud ásszin tfe lm érés: szeptem ber
14-ig hétköznap 16—18 óráig a 
v i l i . ,  Szentkirályi u. l/B -b en . 
(Rákóczi út sarok.) Tel. (10—18 
között) : 138 07-30.

A Luxus F izetővendég-szolgá
lat a következő szezonra keres 
színvonalas, partközell, de nem  
a 7-es út és vasútm enti önálló  
házakat, apartmanokat, Zamárdi, 
Szántód, Földvár, Szárszó, Sze
m es üdülőhelyeken. Irodáink: 
B alatonföldvár, Szigetvári u. 3., 
Balatonszárszó, József A. u. 17. 
(Vasm acska penzió), Budapest, 
Mező I. út 70. 1089. Tel.: 133-4760. 
389-es m ellék. S zerződ ésk ötés: 
szeptem ber 30-ig.

V endéglátósok, szezonüzletben  
dolgozók, figyelem ! Pihenjék ki 
a szezon fáradalm ait a festői 
szépségű Krétán, csendes, nyu
godt környezetben. K özvetlen  
krétai repülőjáratunk H eráklion- 
ba szept. 21-én, okt. 5-én 14 éj
szaka, 2, 3, 4 fős apartm anok
ban, k ívánságára félpenzlóval. A 
repülőjegy ára: 18 300 F t/fő  re
túr. 2 fős apartman 420 DM/14 éj, 
3 fős apartman 526 DM/14 éj, 4 
fős apartman 578 DM/14 éj, ellá
tás nélkül. LUXUS Kft., Buda
pest, Mező I. út 70. 1089. T elefon: 
133-4760, 389-es m ellék.

Utazzon csak forintért Isztam 
bulba. Szeptem ber 29-i indulás
sal, folyam atosán 6 nap, 3 éj
szaka Isztambul. Gazdag prog
ram, félpenzió, rodostói látoga
tás. R észvételi d íj : 6100 Ft plusz 
vízum . Érdeklődni és jelen tkez
n i: Som fa Tours, Budapest X. 
kér., Som fa köz 17. 1107.

Az alábbi bélyegző 1990. au
gusztus 29-én elveszett, ettől a 
naptól !:2 zdve használata érvény
telen: HOKÉV Ipari és K ereske
delm i Rt. Leninvárosi Üzem e 
3580 Leninváros, H onvéd u. 1. 
MHB 201—12 220 3. (241/3)

A M űgyűjtők G alériája Kft. de
cem berben ism ét nagy szabású  
képárverést rendez! Az árverést 
ezúttal is a Honi aukciósház 
igazgatója vezeti. A festm ények  
felvéte le  m egkezdődött galéri
ánkban, hétköznapokon 10— 18 
óra között. Budapest, Dohány u. 
82. 1074. Tel.: 122-0407, 122-1801. 
142-6908. (246/2)

A K ülkereskedelm i Főiskola
előkészítő tánfolyam ot indít a 
külkereskedelm i áruforgalm i 
szak nappali és esti tagozatára 
felvéte lre pályázók részére. Az 
előkészítő tanfolyam  tá rg y a i: 
m atem atika (kötelező írásbeli 
felvéte li tantárgy), történelem , 
politikai gazdaságtan, földrajz 
(választható szóbeli felvéte li tan 
tárgyak). Az előkészítő  időtarta
m a: 1990. októbertől 1991. m áju
sáig. Tandíj összege: valam ennyi 
tantárgy esetén, tantárgyanként 
5200 Ft. Tz előkészítőre történő 
jelentkezéshez szükséges házi 
nyom tatványokat a főiskola por
táján lehet beszerezni 1990. szep
tem ber 10-től. (554/2)

KUONI REPÜLŐS utak, forin
tért, szuperkedvezm énnyel! Az 
őszből a nyárba! ARAK FO
RINTBAN : K anári-szigetek első 
h ét: 48 900 Ft, m ásodik hét: 8950 
F t ; Mallorca első  h é t : 36 000 Ft, 
m ásodik hét: 12 000 Ft; Tenerif- 
fa első hét: 52 000 Ft, második  
hét: 13 000 Ft; Tunézia első hét: 
34 800 Ft, m ásodik hét 8300 Ft. 
KUONI—IÍERMES, Bp. V., Bá
thory u. 19. T el.! 111-5893, 131- 
8965. (550/3)

A KREATÍV MOZGÁS STÚDIÓ
(Bp. XIII., Csanády u. 19.) JAZZ, 
MODERN TÁNC, GYERMEK
TÁNC, SZTEPP tanfolyam aira, 
egészséges TARTÁS és kora reg
geli KONDÍCIÓ óráira jelen tkez
ni le h e t folyam atosan hétköznap  
17—21 óráig, kedd. péntek 7—10 
óráig. Szeptem berben intenzív  
keleti akrobatika és kortárs tánc 
tanfolyam ok! T elefon: 149-4393. 
(558/2)

VÁMOSI TÍMEÁT kéri bátyja, 
hogy a BT ügyében sürgősen je 
lentkezzen. (567/3)

MÜNCHEN. Legyen egy sörre 
vendégünk a MÜNCHEN sör- 
fesztiválon. Városnézés — bevá
sárlás es íesztivál. Nonstop uta
zás 1300 Ft. Időp on tok : szept.
24., utána naponta. T elefon: 169-
7055, 169-6980, 240-es m ellék. ISZ
TAMBUL. Soha ilyen  olcsón. Vá
rosnézés, bevásárlás. Rodostói 
kirándulás. * Félpenziós ellátás. 5 
nap 4650 Ft. 6 nap 5600 Ft. N on
stop  utazás. Időp on tok : szept. 9., 
utána folyam atosan hetente. Te
lefon: 169-6980, 169-7055, 240-es
m ellék. (589/2)

NEMZETKÖZI VÁSÁR SZÖUL
BAN — SITRA ’90, október 28.— 
novem ber 6-a között. Részvételi 
díj,: 166 000 Ft. Repülőgéppel, fé l
penzióval, fakultatív program ok- 
kál. Jelentkezés az IBUSZ, Bp. 
V., Jőzsef A. u. 18. sz. alatti iro
dájában. Tel.: 118-6042. (606/3)

A SEKTION DEUTSCH Ném et 
N yelviskola budai kihelyezett 
gyerm ektanfolyam okat indít 
szeptem ber 24-től. B eiratkozás: 
régi tanulóinknak szept. 17-18- 
án, új tanítványainknak szept. 
19—20-án, naponta 16—18 óráig a 
XII., Városm ajor u. 59. sz. alatti 
általános iskolában, az I. em. 32. 
szobában. (608/1)

Értesítjük ügyfe leinket, hogy 
szeptem ber 1-jén áttértünk a VT 
—SOFT Kft. által készített szá
m ítógépes hirdetésfelvételre. 
K érjük, hogy érdeklődés, rek la
m áció esetén hivatkozzanak a 
hirdetés végén álló sorszám ra. A 
kezdetben előforduló hibákért 
előre is elnézést kérünk. A hir
detési osztály. (646/2)

A COOPTOURIST AJÁNLATAI
BÓL: autóbuszos társasutazások: 
Pirosarany-túra Hajósra, szep 
tem ber 22., 590 Ft. Az ország te 
tején , szeptem ber 22., 590 Ft. Or
gonahangverseny Pannonhalm án, 
szeptem ber 29., 690 Ft. Zempléni 
körút, szeptem ber 29—30., 1990
Ft. K őszegi hegység—Burgen- 
land, október 5—7., 2890 Ft (köl
tőpénz: 800 Ft értékben). E gyé
nileg u tazókn ak : szuperkedvez
m ényes hétvége Sátoraljaújhe
lyen , a Hotel Zem plénben (2-3 
ágyas, fürdőszobás szobák, fé l
penzió), szeptem ber 14—16., 21—
23., 28—38., 1390 F t/fő . JELENT
KEZÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS A 
COOPTOURIST IRODÁIBAN és 
a 131-4318-as telefonszám on. — 
(657/1)

M eghívó! Az MSZBT tisztelet
beli elnöke 1990. szeptem ber 14- 
én 15 órára összehívja az MSZBT 
rendkívüli országos értekezletét 
a Bp. VII., Gorkij fasor 45. sz. 
alatti székházba abból a célból, 
hogy az országos értekezlet k i
m ondja az MSZBT feloszlását. 
Erre a lépésre azért kerül sor, 
m ert a Szovjetunió keretei k ö
zött élő népek az utóbbi hóna
pokban kim ondták nem zeti ön- 
rendelkezésüket. íg y  a „szovjet 
néppel” való barátság fikcióvá  
vált. Az orosz és m ás népekkel 
való kapcsolatot m ás formában  
kell tovább ápolni. Az MSZBT 
tiszteltbeli elnöke javasolja a 
rendkívüli országos értekezlet
nek, hogy az MSZBT m inden va
gyonát és vagyonértékű jogát a 
m agyar nép és m inden m ás nép  
közötti baráti kapcsolatokat 
ápoló társaságokra ruházza.

Az INTERNATIONAL HOUSE 
LANGUAGE SCHOOL angliai 
központú nyelviskola 6 hetes 
m agyarnyelv-tanfolyam okat indít 
külföldiek szám ára szeptem ber  
17-én. Szintfelm érés és beiratko
zás szeptem ber 11—12-én  10— 18 
óráig a II. kerületi, Bimbó út 7. 
szám  alatti nyelviskolánkban. — 
T elefon: 115-5275.

1990. szeptem ber 16-án, vasár
nap de. fél 11 Órakor a R ákoske
resztúri Izraelita tem etőben (X.. 
Kozma u. 6.), a MÁRT1REMLÉK- 
MUNÉL, utána az ISMERETI 
MUNKASZOLGALATOS EMLÉK
MŰNÉL gyászünnepélyt tartunk. 
Az ünnepélyre szeretettel m eg
h ívjuk és sz íves m egjelenésére  
szám ítunk. BUDAPESTI IZRAE
LITA HITKÖZSÉG tem etkezési 
osztály.

M egnyílt a BIOPTRON G yógy-
centrum ! A BIOPTRON az EVO- 
LITE terápia Svájcban tovább
fejlesztett változata. FIATALOK! 
G yógykozm etikánk vállalja kró
nikus pattanások végleges m eg
szüntetését, rövid idő alatt. IDŐ
SEBBEKNEK! A fáradt bőrt re
generáljuk, rugalm assá tesszük. 
M indenkinek ajánljuk plasztikai 
sebészeti tanácsadásunkat; k i
sebb plasztikai beavatkozások; 
visszértanácsadás és visszerek  
m űtét nélküli m egszüntetése; 
lábszárfekélyek  begyógyítása. 
Előzetes bejelentkezés telefonon: 
122-94-50/107 vagy 111.

Értesítjük ügyfe leinket, h o -v  
szeptem ber 1-jén áttértünk a ' 
—SOFT Kft. által készített szá
m ítógépes hirdetésfelvételre. 
Kérjük, hogy érdeklődés, rek la
máció esetén hivatkozzanak a 
hirdetés végén álló sorszám ra. A 
kezdetben előforduló hibákért 
előre is elnézést kérünk. A h ir
detési osztály. (646/1)

A PATEX BEFON Rt. igazga
tósága értesíti részvényeseit, 
hogy 1990. október 9-én 10 órára 
rendkívüli közgyűlést hív össze.
A közgyűlés helye: a társaság 
széikhelye (Békéscsaba, Bezerédj 
u. 1.). N apirendje: az alaptőke  
felem elése, a tánsaság átszerve
zése, szem élyi kérdések, az alap
szabály m ódosítása, egyebek. A 
részvényesek a szavazati jog 
gyakorlására jogosító részvényei
ket a társaság titkárásgán, a 
közgyűlés napján 9 órától h e
lyezhetik  letétbe. Az alaptőke 
felem elését a társaság m ódosí
tott tevékenységi körének gya
korlásához szükséges állóeszkö
zök biztosítása Indokolja. Az 
alaptőke felem elése a P am uttex
tilm űvek eddig bérlet útján hasz
nosított á llóeszközeinek apport
ba adásával, új részvények jeg y 
zésével történik. Az a laptőke
em elés összege: 18 800 000 Ft. A 
társaság 188 db 100 000 Ft névér
tékű, bem utatóra szóló részvényt 
bocsát ki. A közgyűlés a társa
ság alapszabályát a felem elt 
alaptőke összegéhez m érten m ó
dosítja. A részvényjegyzésre  
1990. novem ber 15-én 8—16 óráig 
kerül sor, a társaság székhelyén.

AZ INTERNATIONAL HOUSE 
LANGUAGE SCHOOL angliai 
központú nyelv iskola  egym ásra  
épülő négyhetes délelőtti in ten 
zív n yelvtanfolyam okat indít 
1990. szeptem ber 17rtől több tu
dásszinten. Beiratkozás 1990. 
szeptem ber 10—15-ig 10—17 óráig 
az I. kerület Bim bó út 7. szám  
alatt. Tel.: 11-55-275. (1031/1)

AZ INDUSTRIEKONTAKTE ki
ál lításszervező cég tisztelettel 
m eghívja nyugatném et cégek  
„textil” tém ában m egrendezésre  
kerülő kiállítására az érintett üz
letem bereket, k iskereskedőket. 
H elyszín: N em zetközi K ereske
delm i K özpont (Budapest v„ 
B ajcsy-Z silinszky út 12. — k ü lön 
terem ). Időpont: 1990. szeptem 
ber 11—12., 9—17 óra között. A k i
állításon bem utatásra k erü ln ek ; 
függönyök, asztalterítők, n yo
m ott viszkózanyagok és egyszí
nű textíliák női felsőruházathoz, 
nyakkendők, nyakkendőanya
gok, női és férfi sálak, kendők, 
diszzsebkendők, nyom ott , deko
rációs és bútorszövet. (1032/1)

E lveszett a „VIDEÓ ELEKTRO
NIKA GMK. 1475 Budapest, P f . :
142. ANYAGBESZERZŐ 2. MNB 
217—98 089 KVB 580—001 472” szö
vegű  bélyegző. A bélyegző hasz
nálata 1990. szeptem ber 6-tól ér
vénytelen . (1038/1)

Ősztől is STÚDIUM n yelvtan- 
folyam ok P esten és Budán. Be- 
szédcentrikufi, k is létszám ú cso
portok, tandíjkedvezm ény. A n
golból szinten  tartó, business- és 
Cambridge n yelvv izsga-elők észí
tő kurzusok is. G yerm ektanfo
lyam ok délutáni órákban. B e
iratkozás: szept. 3—19. du. 4—6. 
VIH., Szentkirályi 7. T e l.: 155- 
8155.

Jazzbalett, aerobic, nyugdíjas 
torna Auer Pál vezetésével az 
A lm ássy téri szabadidő központ
ban. B eiratk ozás: szeptem ber 3 
-1 4 -ig , hétköznap 16—18-ig. F el
világosítás: 142-9711, 142-1567.

Egyetem i és főiskolai fe lvéte li 
vizsgákra előkészítő tanfolyam ok  
indulnak: m agyar, történelem ,
m atem atika, fizika, biológia és 
angol tárgyakból. H eti 4 órás, 
kicsoportos foglalkozások. Tan
díj az első félévre (15 hét) tan
tárgyanként 4000 Ft. B e iratk ozás: 
szept. 10—14., du. 5—7 óráig. — 
FALLAS F elvételi Előkészítő  
M unkaközösség, Bp. V., Irányi 
u. 19. Tel.: 117-7709 (csak beirat
kozási időben).

A NAGY ÉRDEKLŐDET:: : !
VALÓ TEKINTETTEL POTBE- 
IRATKOZÁS a TIT Budapesti Is
m eretterjesztő Társulat n yelv -  
tanfolyam aira 1990. szeptem ber  
10—13-ig naponta 14—18.30-ig a 
nyelviskola  titkárságán (VIII., 
M úzeum u. 7.). Tel.: 118-0065, 118- 
6055.

N yelvtanulás - ELŐ NYEL
VEK SZEMINÁRIUMA. 1500—3000 
Ft-ig/13 hét. Beiratkozás: szept.
3—18-ig, du. 3—7-ig. Bp. V., Fejér  
Gy. u. 8. T el.: 13-56-154.

N yelvtanfolyam ok gyerekek- ” 
nek és középiskolásoknak! A n
gol, ném et k ilenc szinten, heti 2 ,
4 vagy 6 órásban, a Felszabadu
lás térnél! Az első szem eszter 
szept. 17-től dec. 9-ig tart, tandíj 
1980 Ft, 3960 Ft vagy 5940 Ft. 
Beiratkozás szeptem ber 3—14-ig, ’ 
hétköznapokon 16—19 óráig az 
Irányi u. 3-ban, ATALANTA 
INTERNATIONAL NYELVISKO- 1 
LA Ausztrál—M agyar Kft.

Oj szolgáltatás a Hírlapkiadó 
Vállalat új üzletében (Bp. VIII., 
Blaba Lujza tér 3.) az „Á lláske
reső’' c. heilapba is feladhatják  
készpénzes h irdetéseiket m a
gánszem élyek , cégek. Várjuk 
tisztelt ügyfe leinket!

Tisztelt ü gyfe leink ! Értesítjük  
tisztelt ügyfe leinket, hogy az Or
szágos Takarékpénztár, XIV. 
kér., Thököly út 102/B sz. alatti 
fiókjánál a takarékbetét üzletág
nak szám ítógépre történő átál
lása m iatt 1990. szeptem ber 4-től 
szeptem ber 12-ig a k i- és befize
tések  szünetelnek . K erületünk
ben k i- és b efizetések  a fenti 
időpontokban az alábbi fiókok
nál leh etséges: XIV., N agy La- 
jós király útja 19/21. XIV., Kassai 
tér 12. XIV., Bosnyák tér 17. 
XIV., Erzsébet királyné útja 20. 
Ezen kívül az Országos T aka
rékpénztár bárm elyik fiókjánál. 
Szíves m egértésüket kérjük. Or
szágos Takarékpénztár XIV. k e
rületi fiókja.

AETV NYELVI KÖZPONT há
rom hónapos, heti 1x2, 1x3, 2x2 
órás délelőtti és délutáni angol- 
és n ém etnyelv-tanfolyam ai szep
tem ber 17-én kezdődnek. 1300— 
1950—2600 forint. Jeln tkezés: I., 
Krisztina krt. 99. I. em elet 112-es 
terem , szeptem ber 3-tól 14-ig, 
naponta 8—18 óra között. 156- 
9122/384

E gyetem i N yelvi Stúdlő. Állami 
nyelvvizsgára felkészítő  á ltalá
nos és közgazdasági szaknyelvi, 
valam int felvéte li előkészítő íoo 
órás nyelvtanfolyam okat Indít 
egyetem i oktatókkal. N yelvi la 
boratórium, v ideotechnika. A n
gol, francia, ném et, olasz, orosz, 
spanyol. K ihelyezett tanfolyam o
kat is vállalunk. Szintfelm érés 
és beiratkozás: 1090. szeptem ber
10., 11., 12-én 16.30 Órakor. Kez
dés : 1990. szeptem ber 24., Illetve 
25. Oktatási n a p o k : hétfő—szer
da, kedd—csütörtök 16.30 órától
19.50 óráig. T an d íj: 70 Ft/45 perc. 
R észletes felv ilágosítás m unkana
pokon: Bp. VIII., M akarenko u.
20. Tel.: 118-3998.


